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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved THL den 20. januar 2021 
 

 

 
Deltagere: Henrik Toft (College 360), Lars H. Andersen (EFAC), Peter Thode Loft (AOF),  
Ulla Westergaard Frederiksen (Jobcenter Silkeborg), Nanna Skulvad og Vivi Madsen 

Afbud: Jens Svenningsen (3F) 

 
1.Velkommen til møde i udvalget og særlig præsentation af alle og nye medlemmer. 
 
Mødet blev grundet Corona afholdt online. Alle præsenterede sig. 
 
2.Opsamling siden sidste møde, samt kort opridsning af formålet med udvalget. 
 
Kort orientering fra alle siden sidste møde. 
 
3.Orientering om skolens bestyrelsens forslag til ny forretningsorden og udvidelse 
af antal medlemmer i uddannelsesudvalget v / Nanna Skulvad og Vivi Madsen (bilag 
vedhæftes) 
 
NSK fremlagde udkast til ny forretningsorden vedtaget i THL’s bestyrelse i december 
2020. 
De primære ændringer er udvalgets sammensætning og forslag til udvidelse af medlems-
skaren. 
Udvalget tilsluttede sig den ny forretningsorden. Udvalget udvides med 3 nye medlemmer:  

• En repræsentant fra UU Silkeborg,  

• en repræsentant fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og endelig  

• en repræsentant fra FH- med særlig fokus på de sundhedsfaglige jobs. 

NSK vil i nær fremtid sikre, at de nye udvalgsmedlemmer udpeges. 
 
 
4.Orientering fra THL v/ NSK og VM 
 
 Udviklingen på skolen siden sidste møde 
 Der er sket en del på skolen siden sidste møde. 
 Der er overdraget medarbejdere og aktivitet til FGU-Midtjylland for kursister under 25 
 år. 
 Der er sket et fald i aktiviteten i den anledning på AVU og andelen af tosprogede er 
 stor. 
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 Ny organisationsstruktur og ny ledergruppe  
 Vi har grundet nedgangen i aktivitet på AVU sammenlagt uddannelsesområderne i en 
 undervisningsafdeling under vicerektor Robert M. og et studiestøtte/VEU-område med 
 Vivi Madsen som chef. 
 Den nye ledergruppe konstituerede sig i juni 2019. 
  
 THL’s indtræden i et administrativt fællesskab (AFIRM) 1. maj 2020 
 THL indgik 1. januar 2020 i et administrativt fællesskab med Horsens HF & VUC og 
 Randers HF &VUC. Fællesskabet (AFIRM) er placeret på Randers HF &  VUC og der 
 er tiltrådt en ny fælles administrations- og økonomichef for AFIRM den 1.  januar 2020,  
 Klaus Brøcker. 
 
 
5.Kort orientering fra hver uddannelsesinstitution og status på aktiviteten v / alle  

 
AOF v/Peder Thode Loft  
Har været udfordret men er stille og roligt kommet i gang efter nedlukningen i foråret 
2020. Alle daghold er i gang. Det er svært for aftenskolen. 
Det kører godt med ungeindsatsen, hvor de hjælper med screeninger i Ungeguiden og  
der testes også online. 
AOF har fået midler til to projekter, dels et om fremme af kompetenceudvikling i små og 
mellemstore virksomheder (SMUK – Sammen om udvikling af fremtidens kompeten-
cer). Og et projekt om uddannelsesambassadører sammen med RAR Øst og RAR 
Vest. 
 
College 360 v/ Henrik Toft 
Fint optag. 
Generelt som andre er især erhvervsuddannelser udfordret af Corona.  
 

 
6.Sidste nyt fra jobcenteret v / Ulla Westergaard 
 
Jobcenteret har været udfordret af Corona, men der er åbent og der gennemføres samta-
ler virtuelt. 
Restriktionerne gør, at det kan være svært at se, hvad den enkelte kan gå i gang med. 
Der er stor fokus på kompetenceudvikling, der understøtter fra ufaglært til faglært og de le-
dige her. Særligt at det nu er muligt, at deltage i FVU-digital og engelsk som ledig. 
Ledigheden er faldet igen. Ledigheden er ikke særligt koncentreret på de ufaglærte, det er 
mere bredt. Derfor er initiativer til efteruddannelse også til akademikere, faglærte, mv. me-
get vigtigt. Så samspil med og inddragelse af eks. DANIA i dette udvalg giver god mening. 
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7. Sidste nyt fra Silkeborg Business (Erhverv Silkeborg) v/Lars H. Andersen 
Erhverv Silkeborg har fået nyt navn i forbindelse med sammenlægning af Erhverv Silke-
borg og Outdoor og Innovation Silkeborg. Nu hedder de Silkeborg Business. Silkeborg 
kommune er nu ikke længere medlem, og det har frisat en del, så det ikke hedder sig, at 
det er Silkeborg kommune, der styrer Silkeborg Business. 
Thorben Vilsgaard har fået ny job i Struer og Peter Fabricius er konstitueret direktør, for 
Silkeborg Business i forhold til særligt ELFAC og samarbejdet omkring screeninger, så er 
det en stor glæde for Lars, at alle medarbejdere ønsker at deltage i kompetenceudvikling 
og, de er meget utålmodige for at komme i gang. 
 
8. Orientering fra skolens VUC-erhverv v / Vivi Madsen 

• THL- erhverv   
• Samarbejde i Region Midt  
• Samarbejdet på landsplan   

o Job i spil  
o Autobranchen  

TH LANGS Erhverv har fortsat kontakt til flere virksomheder, som ønsker screening. Corona gør, 
at det pt ikke kan lade sig gøre at lave massescreeninger, men individuelle screeninger og OBU-
test gennemføres. Desuden samarbejder vi med fx SOSU-Østjylland og VIA-Silkeborg. 
I Region Midt arbejder TH LANGS sammen med VUC i Randers, Horsens, Århus, Skive/Viborg, 
Ringkøbing og Skanderborg om fælles indsats i forhold til FVU-fladen og om de landsdækkende 
indsatser. 
Landsdækkende har 29 VUC’er etableret samarbejdet VUC ERHVERV, som den fælles indgang til 
VUC-sektoren. Det gør det enkelt og overskueligt for virksomheden, medarbejdere og myndighe-
der at få overblik over mulighederne for almen voksen- og efteruddannelse. Vi leverer undervisning 
med udgangspunkt i vores lokale afdelinger, men samarbejder regionalt og på landsplan.  
For tiden har vi to landsdækkende indsatser: 
Job-i-spil www.jobispil.dk er et dialogværktøj som er udviklet af VUC Erhverv i samarbejde med 
jobcentre og a-kasser. 
“Uddannelser til fremtidens autobranche” er et samarbejde mellem Autobranchen Danmark og 
Dansk Metal. 
 

9. Nyt fra driftsoverenskomstparterne og samarbejdet 
 
 Orientering om Sprogcenter Midt og Danskuddannelsen i Silkeborg, der overta
 ges af UCplus A/S 
 Efter Danskuddannelsen ikke længere skal varetages af Sprogcenter Midt, har vi op
 sagt driftsoverenskomst med TH LANGS med udgangen af april måned. 
 TH LANGS sikrer, at de hold, der er påbegyndt her i januar på Sprogcenteret kan  
 færdiggøres på TH LANGS HF & VUC. 
 AOF har i efteråret 2020 varetaget undervisningen i OBU for sprogcenteret og vil  
 meget gerne hjælpe her fortsat. 

 

http://www.jobispil.dk/
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Behandling af ansøgning fra UCplus A/S om driftsoverenskomst 
med THL og proces herom.  
Det er vigtigt, at vi sikrer en god uddannelsesforsyning i vores område. UC plus ønsker 
kun DOP på FVU. 
Vi har set en del aktivitet på FVU-start, men det er opgaver vi kan løfte sammen med 
AOF. 
Det er udvalgets holdning, at vi skal sikre at forsyningen af FVU og OBU-undervisning i 
vores dækningsområde er i orden og vi undersøger antal udbydere og antal hold i Re-
gionen. 
Vi fremskaffer en statistik over antal hold på Sprogcenteret tilbage i 2020. 
 
NSK sætter processen i gang og hører Regionen forinden ansøgningen endeligt tages 
med til THL’s bestyrelse i marts med henblik på endelig beslutning og svar. 
 

 
10. Opsamling på mødet 
 
Tak for et godt møde. 
 
11. Forslag til mødeplan for det kommende år og aftale om næste møde 
 
Udvalget afholder 2 møder om året ifølge forretningsordenen og det næste møde bliver i 
efteråret 2021.01.26 
 
12. Eventuelt 
 
Intet under eventuelt. 


